VYSOKA SKOLA:
VYSOKÁ Šxor.lEKONOMICKÁ V PRAZE
Rozvojovy projekt na rok 2013
Formulář pro centralizované projektypr9 1íc9 Íko|' na jejichž řešení se podílejí
vsecnny zucastnene sKoly

1.

Program:

Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol

Tematické zaměření:

Název projektu:

Inovace Univerzitního informačníhosystému

období řešení projektu:

Od: 1.1.2013

Do 31.8.2015

Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu v roce 2013lkazatel I (v tis. Kč):
V tom kapitálové finanční

V tom běžnéfinanční

Celkem:

orostředkv:

orostředkv:

Na celý projekt (vyplní

oouze koordinátor)
Na dílčíčást předkládající

0

2 500

2 s00

VS

zllrcl'1lnlvÍ rxroRMACE
Koordinátor celého projektu
Jméno

Doc. Ing. Pavel Máchal' CSc.

Skola

Mendelova Univerzita v Brně

Zúčastněnéškoly:

Mendelova Univerzita v Brně, Vysoká škola ekonomická v Praze

Řešitel předkládané
dílčÍčásti
Jméno:

Podpis:
Škola:

AdresaAťeb:

RNDr. Karel Nenadál

"zr^l

íh*

Vysoká škola
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Telefon:

+420224 095 801

E-mail

nenadal@vse.cz
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Prof. Ing.

Richard

Hindls, CSc., dr. h.c.
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Razítko školy

Rektor

130 67 Praha3l

+420224 095 855
dana.vaclavikova@vs
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Každá škola (včetně té, ktgrá_ je koordinující) uvede charakteristiku té části projektuo
kterou řeší, v ňásledující tabulce:

CHARAKTERISTIKA nÍLčÍčÁsn PROJEKTU
Přehled o
řešení

projektu

v roce
2012

kolik
Pokud se jedná o pokračujícíprojekt nebo projekt navazuje na řešení obdobného projektu, uveďte,
jak
budou
a
jakých
dosaženo
bylo
jsou
jak
p1něny
cí1e,
eerpáno,
ýstupů
finančních prostřeáků bylo dosud
konce roku
čerpány finánčníprostředky, plněny cíle a dosaŽeno kontrolovatelných rnýstupů do

20l2'

Plnění plánovaných cílůa kontrolovatelných
vÝstunů k datu oředání této žádosti

Cíle stanovené v návrhu projektu

cil
Cíl
Přehled čerpánífinančních prostředků k datu předání
této žádosti

Cíle dílčí
části
nrniekfn

Uveďte reálné, konkÍétnía termínované cíle, kteých má

Projekt financován od

bý

dosaŽeno.

Termín

Cíle (přidejte řádky podle potřeby)

c.
I

Analýza jednotného uživatelského tozhrani

30.6.2013

2

Pravidla modelování společnédatové základny a procesů

31.7 .2013

J

Ana|ý za

lektronické doklady

31.10.2013

4

Vývoření rozflraní a nástrojů pro přístup k datum

30.11.2013

5

Vývoření jednotné platformy pro programování systému

30.11.2013

modulu

E

6

Analýzamodulu Studium

31.1.20'14

7

Vývoření modulu Elektronické doklady

31.10.2014

Vývoření modulu Studium

30.11.2014

8
I

Plnění

kontrolovatelných
výstupů
dílčíčásti

projektu
Deťrnujte konkrétnía měřitelné vystupy projektu, které budou ýsledkem

nrnipkfrr

Cíl

c'
'

I Vy.tup projektu (přidejte řádky podle
I potreby)

Vytvoření Katalogu typizovaných prvlď

J

4
5

6

čísloz

Termín

předcho-

zítab.\

a

I

30.6.2013

2

3t;7 .2013

')L\

30.11.2013

Vývoření Zadání pro funkčnost modulu

J

31.10.2013

Vývoření Zadáni pro funkčnost modulu

6

31.t.2014

Vvtvoření Modulu Elektronické doklady a

7

31.t0.2014

inierakcí uŽivatelského rozhran

2

(uveďte

í

Vývoření Datového modelu báze systému a
řízeníinterakcí

Vývoření jádra abiue systému
Elektronické doklady
Studium
-j''xtx_i

toofnrraníhn nť^\/o7l

l

2

,7

8

Vývoření Modulu Studium a spuštění
testovacího Drovoztl
Vyhodnocení testovacího provozu

8

30.11.2014

6,7 |

Harmonogram dílči Pro každý výstup identifikujte hlavní činnosti, které povedou
části

I

3l.8.2ols

k jeho naplnění v hatmonogramu

nrniekfrr
c.

Hlavní činnosti (přidejte řádky podle potřeby)

2

Analýza potřeb uživatelůna komfort a
konkurenčních řešení, návrhy a testování
moŽných UI
Vývoření Knihovny uživatelskéhorozhrani a
řídícíhomodulu
Vývoření Katalogu základních datových
obiektů
Programování, testování a ověřování -báze

J
J

5

whodnocení oožadavku na změny

Programování, testování a uživatelské
ověřování - edok
Programování, testování a uživatelské
ověřování - studium

1.6.2013

30.1 1.2013

1.8.2013

30.11.2013

1.6.2013

1.11.2013

|

.5.2013

3

1.

10.2013

31.1.2014

|.5.2013
t.9.2013

3 I

.

10.2014

31.12.2014

1.11.2013

Uveďte plán personálního zajištění
c.

Jména k|íčovýchlidí (přidejte řádky podle
ootřebv)

Činnosti

2

Ing. Dana Václavíková

řízení projekfu na straně spolupracující
školv. anahtik
správa projektu na straně spolupracující
škoIy

J

Mgr. Dalibor Pták

ana1ýik

4

Ing. Andrea Cerná

analyik

RNDr' KarelNenadál

Přehled o

pokračují- Pokud sejedná
oroiektu

30.6.20t3

Lrralýza stávajícího modulu Studium, sběr a

Realizačnítým

cím

1.1.2013

Analýza stávajícího modulu eSpS, sběr a

whodnocení ooŽadavků na změnv

7

Termín ukončení

systému

4

6

Termín zahájeni

o pokračujícíprojekt, uveďte, kolik finančníchprostředků bude čerpáno ajaké cíle a

kontrolovatelné výstupy jsou plánovány do budoucna.

Rok

Čerpánífin. prostředků (souhrnný

realizace

údai-)

2014

6 s00

2015

3 500

Plánované cíle a kontrolovatelné výstupy

Vývoření modulů Studium

a Elektronické
dokladv a testovací Drovoz
Zavedetí modulů Studium a Elektronické
dokladv do olného provozu

20r6

Přehled o udržitelnosti
investice/aktivitv

@projektupodpořenáinvestice/aktivita'pokračovatajakým
po
rozvoiového proiektu.
žoůsobem bude finančn€ zabemečena

ukončení

@udepomocíprostředků,jimižjeudrŽováns.táv.aj!c.íinformační
vyšší- předpokládá se nižší- a
systém, udrzován i systém inovovaný. Výše nakladů nebude
navíc bude zýšena vytěžnost systému.

Poznámka: V

případě, že potřebujete sdělit dalšídoplňujícíinformace, uveďte je v příloze.

za tu část
KaŽdá škola (včetně té, která ie koordinující) uv€de samostatný rozpočet
nioiektu. kterriu řeší,vn lleduiíóí tabulce:

\.

RoZPoČnr oÍrČÍčÁsrI PRoJEKTU

ukazatel I (v tis.

Kč

Kapitálové finančníprostředky
Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)
Samostatné věci movité (stroje, zaÍizeni)

Běžnéfinančníprostředky celkem
Osobní náklady:
Mzdy (včetně pohyblirných sloŽek)
poměr
odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní

od*dy p"j''t"é'. * veřejné zdravotnipojištění a poji

politiku zaměstnanosti a
stného na sociální zabezpečenia příspěvku na státní
ídělv do sociálního fondu
Materiální náklady (včetně drobného majetku)
Služby a náklady nevýobni

Celkem běžnéa kapitálové finančníprostředky
@řidejte řádky podle potřeby)
Výstup projektu
(uveďte vystup
cíl
(uveďte
Cíl
Název výdaje a jeho podrobné zdůvodnění

@ch

z tabulky,,Cíle

projektu")

z tabulky,,Plnění

kontrolovatelných

-

na řešení dílčíchčástíprojektu

olnění centrálních funkcí
Dohody mimo pracovní poměr

a

odpovídaj ícízákonné odvody
k zajištěníprojektové administrace
^'tný
Natup doaauky prací - testeři, poradenské sluŽby

l'tut..iat

ffice
Souvislost s ostatními

akonference Pro koordinaci

r.2.3.6;1,8

t.2.3,4,5,6
1,2,3,4,5,6

1,2,3,6,7,8

1,2,3,4,5,6

ci decentralizovaných či
centraiizovaných'ozvojo'ych projektů na'ok

20

1

1

\

Počet studentů' kteříjsou do

projektu zapojeníjichž se
nroiekt tÝká

Uveďte, jaké je zapojení studentu v rámci projektu' ať již jako příjemci podpory ďnebo
jestliže se podílína řešení projektu (přidejte řádky dle potřeby)

Všichni studenti jsou příjemci projektu.
Někteří členovéřešitelského ýmu budou studenti.
Jméno rektora:

čestné

prohlášení

Prohlašuji, že aktivity, na které škola
Žáďáťtnanění dotaci v rámci
rozvojového projektu, nejsou
financovány z jných zdrojů.
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Podpis:

(

Datum:

,/{ zp

Razítko školy:
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